
ਬਰਨਿੰਘਿ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭੋ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਿ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਨਚਆ ਂ
ਬਾਰੇ ਨਿਕਰ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੀਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਨਮਲ ਸੀਕਦੇ ਹਿ।

ਬਰਨਮੰਘਮ ਨਸੀਟੀ ਕਾਊਂਨਸੀਲ ਅਤੇ ਇਸੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਦਾਰੇ ਯੂ ਕੇ ਨਵੱਚ ਮਨਹੰਗਾਈ ਦੇ ਨਦਿਾ ਂਨਵੱਚ 
ਆਪਣੇ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀਆ ਂਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਿ ਅਤੇ ਸੀਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ।

ਅਸੀੀਂ ਇਸੀ ਪਰਚੇ ਨਵੱਚ ਦਰਸੀਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਇਲਾਨਕਆ ਂਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀਆ ਂਦੀ ਸੀਹਾਇਤਾ 
ਕਰਿੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ:
ਅਸੀੀਂ ਨਿੱਘੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਦੇ ਿੱੈਟਵਰਕ ਦਾ ਨਵਸੀਥਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਸੀਥਾਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਵੈ-ਸੀੇਵੀ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਂਸੀੰਸੀਥਾਵਾ ਂਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

ਇਹ ਥਾਵਾ ਂਸੀਰਦੀਆ ਂਦੀ ਦੌਰਾਿ ਅਤੇ ਇਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸੀਤੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸੀਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

ਸੀਾਰੇ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਨਰਆ ਂਦੀਆ ਂਨਿੱਘੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਮੌਜੂਦ ਹਿ। 

ਨਿੱਘੀਆ ਂਸੀਵਾਗਤੀ ਥਾਵਾ ਂਉਹ ਹਿ:
• ਨਜੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸੀਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸੇੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਿਹੀਂ
• ਨਜਹੜੀਆ ਂਨਿੱਘੀਆ ਂਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਿ
ਇਹ ਨਕਸੀੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਸੀਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆ ਂਹੋ ਸੀਕਦੀਆ ਂਹਿ, ਪਰ ਇਿ੍ਹਾ ਂਨਵੱਚ ਇਹ ਸੀਹੂਲਤਾ ਂਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਣਗੀਆ:ਂ
• ਹੋਰ ਸੀਹਾਇਤਾ ਵਾਸੀਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ
• ਕੁੱਝ ਸੀਰਗਰਮੀਆ ਂਨਵੱਚ ਨਹੱਸੀਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਿਵੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਸੀੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ
• ਮੁੱਫ਼ਤ ਇਟੰਰਿੱੈਟ, ਕੰਨਪਊਟਰ ਅਤੇ ਫ਼ੋਿ ਚਾਰਨਜੰਗ
• ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੀਾਝਂ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਲਈ ਦੋਸੀਤਾਿਾ ਮਹੌਲ
ਤੁਸੀੀਂ ਇਸੀ ਵੈੱਬਸੀਾਈਟ ਤੋਂ ਬਰਨਮੰਘਮ ਨਵੱਚ ਨਿੱਘੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸੀਕਦੇ ਹੋ: 
www.birmingham.gov.uk/warmwelcome
ਇੱਥੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਨਕਉਂਨਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਿਵੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਖੁਲੱ੍ਹਦੀਆ ਂਰਨਹਣਗੀਆ।ਂ

ਬੈਨਿਨਿਟ ਅਤੇ ਪਨੈਸਆ ਂਬਾਰੇ ਸਲਾਹ:
ਜੀਵਿ ਸੀਕੰਟ ਦੇ ਇਸੀ ਸੀਮੇਂ ਦਰੌਾਿ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹ ੈਨਕ ਤਹੁਾਨੂੰ ਸੀਹੀ ਬੈਨਿਨਫ਼ਟ ਅਤ ੇਪੈਸੇੀ 
ਬਾਰੇ ਸੀਲਾਹ ਨਮਲਦੀ ਰਹ।ੇ ਹਠੇਾ ਂਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਹਿ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹਿ।

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਤਸੁੀੀਂ ਨਕਹੜੇ ਬਨੈਿਨਿਟ ਦੇ ਹਕੱਦਾਰ ਹ,ੋ ਸੀਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕੀਤੇ ਬਨੈਿਨਿਟ 
ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ ਸੀਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹਗੇਾ। ਇਸੀ ਨਲੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ:ੋ Benefits calculators - 
GOV.UK 

ਬਰਨਮਘੰਮ ਨਸੀਟੀ ਕਾਊਂਨਸੀਲ ਿੇ ਕਰਨਿਆ ਂਦੇ ਕਈ ਮਸੀਨਲਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸੀਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ 
ਿਕੈਟਸ਼ੀਟਾ ਂਵੀ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਹਿ। ਤੁਸੀੀਂ ਇਹ ਫ਼ੈਕਟਸ਼ੀਟਾ ਂਇੱਥੋਂ ਦਖੇ ਅਤ ੇਡਾਊਿਲੋਡ ਕਰ ਸੀਕਦ ੇਹ:ੋ 
managing your debt | Birmingham City Council

ਜੇਕਰ ਤਸੁੀੀਂ ਕਰਿੇ ਥਲੇੱ ਹ,ੋ ਅਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਸੀਲਾਹ ਅਤ ੇਸੀਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾ ਂਇਸੀ ਵੈੱਬਸੀਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਨਜਹੜੀ 
ਤਹੁਾਡੀ ਮੱਦਦ ਵਾਸੀਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਸੀਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੀਕਦੀ ਹ:ੈ www.birmingham.gov.uk/livingsupport 

ਕੱੁਝ ਹਰੋ ਸੇੀਵਾਵਾ ਂਵੀ ਹਿ ਨਜਹੜੀਆ ਂਮੁਫ਼ਤ ਅਤ ੇਗਪੁਤ ਸੀਲਾਹ ਨਦੰਦੀਆ ਂਹਿ:

•  The Project – ਬਨੈਿਨਿਟ, ਕਰਿੇ ਅਤ ੇਨਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰ ੇਸੀਲਾਹ   
0121 453 0606 | www.theprojectbirmingham.org

•  Citizens Advice Birmingham – ਬਨੈਿਨਿਟ, ਕਰਿੇ, ਨਰਹਾਇਸ਼ ਅਤ ੇਹਰੋ ਮਸੀਨਲਆ ਂਬਾਰੇ ਸੀਲਾਹ  
0344 477 1010 | www.bcabs.org.uk

•  Disability Resource Centre  – ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸੀਲਾਹ ਅਤ ੇਵਕਾਲਤ  
03030 402 040 | www.disability.co.uk

ਗੈਸ/ਨਬਜਲੀ ਦੀ ਸੰਜਿ ਿਾਲ ਵਰਤੋਂ:
ਨਬਜਲੀ ਅਤ ੇਗਸੈੀ ਦੀਆ ਂਕੀਮਤਾ ਂਵਧਣ ਕਾਰਿ, ਅਸੀੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਨਕ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਬੱਲ ਘੱਟ ਆਉਣ ਅਤੇ 
ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਰਦੀ ਦੇ ਨਦਿਾ ਂਨਵੱਚ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ ਨਿਘੱਾ ਰੱਖ ਸੀਕੇ।

ਲੋਕਾ ਂਵਾਸੀਤ ੇਪਨਹਲਾ ਂਹੀ ਕਈ ਅਨਜਹੀਆ ਂਸੀਕੀਮਾ ਂਚਾਲੂ ਹਿ, ਨਜਿ੍ਹਾ ਂਬਾਰ ੇਪਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਅਗਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਨਮਲ 
ਸੀਕਦੀ ਹ:ੈ Getting help with your energy bills 

ਮਨਹਗੰਾਈ ਦੇ ਇਸੀ ਦੌਰ ਨਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੀਸੀਤੀ ਗਸੈੀ ਅਤ ੇਨਬਜਲੀ ਵਚੇਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਰੇਾਿੇਰੀਆ ਂਹ ੋਰਹੀਆ ਂਹਿ।

ਇਿ੍ਹਾ ਂਹਰੇਾਿੇਰੀਆ ਂਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਰਨਮੰਘਮ ਨਸੀਟੀ ਕਾਊਂਨਸੀਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸੀਾਈਟ ਉੱਤ ੇਕੱੁਝ ਸੀਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ 
Energy scams | Scams and hoaxes 

http://www.birmingham.gov.uk/warmwelcome
https://www.gov.uk/check-benefits-financial-support
https://www.gov.uk/check-benefits-financial-support
https://www.birmingham.gov.uk/debtadviceteam
https://www.birmingham.gov.uk/livingsupport
http://www.theprojectbirmingham.org 
https://www.bcabs.org.uk
https://www.disability.co.uk
https://www.birmingham.gov.uk/info/20006/housing/2272/getting_help_with_your_energy_bills
https://www.birmingham.gov.uk/info/20108/trading_standards/343/scams_and_hoaxes/7


ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ:
ਜੀਵਿ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਇਸੀ ਸੰੀਕਟ ਿੇ ਕਈ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆ ਂਚੀਿਾ ਂਖ਼ਰੀਦਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਨਦੱਤਾ 
ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹ ੈਤਾ ਂਹਠੇਾ ਂਕਈ ਅਨਜਹ ੇਸੀਥਾਿ ਹਿ, ਨਜਹੜੇ ਤਹੁਾਡੀ ਮੱਦਦ 
ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹਿ।

ਫ਼ੂਡ ਬੈਂਕ:
ਸੀਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹ ੈਨਕ ਤਹੁਾਡ ੇਵਾਸੀਤੇ ਫ਼ੂਡ ਬੈਂਕ ਜਾ ਂਦੂਸੀਰੀਆ ਂਅਨਜਹੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂ‘ਤ ੇਜਾ ਕੇ ਹਥੱ ਅਡੱਣਾ ਪਨਹਲਾ ਂ
ਪਨਹਲ ਬਹਤੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਸੀਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਨਜਹ ੇਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹਿ, ਨਜਹੜੇ ਤਹੁਾਡੀ ਨਖੜੇ ਮੱਥੇ ਮੱਦਦ 
ਕਰਿਗ।ੇ

ਇਸੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਿਸੀਾਿ ਿੇ ਇਹ ਨਕਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਜੱੀ ਛੋਟੀ ਨਜਹੀ ਛੋਹ ਸੀੀ ਨਜਸੀ ਿੇ ਮਰੇੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ 
ਅਪਣਤੱ ਿਾਨਹਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸੀ ਵਲੇੇ, ਜਦੋਂ ਮਰੇੇ ਕੋਲ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਪੈਸੇੀ ਸੀਿ, ਪਰ ਇਸੀ ਿੇ ਿੇਰ ਵੀ ਮਨੈੂੰ 
ਮਨਹਸੂੀਸੀ ਕਰਾ ਨਦੱਤਾ ਨਕ ਨਕਸੇੀ ਿੇ ਔਖੇ ਵਲੇੇ ਮੇਰਾ ਨਖ਼ਆਲ ਰੱਨਖਆ ਹ।ੈ”

ਫ਼ੂਡ ਬੈਂਕ ਜਾ ਂਹਰੋ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਇਹ ਸੀਾਈਟ ਦਖੋੇ Birmingham 
Food Justice Network Map

ਹਲੈਥੀ ਸਟਾਰਟ ਕਾਰਡ:
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀੀਂ 10 ਹਫ਼ਨਤਆ ਂਤੋਂ ਵਧੱ ਗਰਭਵਤੀ ਹ,ੋ ਜਾ ਂਤਹੁਾਡਾ ਬਚੱਾ 4 ਸੀਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂਤਹੁਾਡੇ 
ਪਨਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਨੈਿਨਿਟ ਨਮਲਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਤਸੁੀੀਂ ਹਲੈਥੀ ਸੀਟਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਕੱਦਾਰ ਹ ੋਸੀਕਦੇ ਹ।ੋ

ਇਸੀ ਕਾਰਡ ਉੱਤ ੇਪੈਸੇੀ ਪਾਏ ਹੁਦੇੰ ਹਿ, ਨਜਸੀ ਿਾਲ ਤੁਸੀੀਂ ਸੀਧਾਰਿ ਦੱੁਧ, ਤਾਿੀਆ,ਂ ਫ਼ਰੋਿਿ ਸੀਬਿੀਆ,ਂ ਬਦੰ 
ਡਨੱਬਆ ਂਨਵੱਚ ਫ਼ਲ, ਦਾਲਾ,ਂ ਬਨੱਚਆ ਂਵਾਸੀਤ ੇਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਨਮਲਕ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸੀਕਦ ੇਹ।ੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਵਟਨੇਮਿ ਵੀ 
ਨਮਲ ਸੀਕਦੇ ਹਿ।

ਇਸੀ ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸੀ ਨੂੰ ਹਾਸੀਲ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਵੇਂ ਅਰਿੀ ਦਣੇੀ ਹ,ੈ ਬਾਰੇ ਜਾਿਣ ਲਇਸੀ 
ਵੈੱਬਸੀਾਈਟ ਉੱਤ ੇਜਾਓ: www.birmingham.gov.uk/healthystart

ਸਕਲੂਾ ਂਨਵਚੱ ਬਨੱਚਆ ਂਨੂੰ ਿਿੁਤ ਖਾਣੇ
ਤਸੁੀੀਂ ਇੱਥੋਂ free school meals eligibility ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹ ੋਨਕ ਤਹੁਾਡ ੇਬਨੱਚਆ ਂਨੂੰ ਸੀਕੂਲ 
ਨਵਚੱ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਨਮਲ ਸੀਕਦਾ ਹ ੈਜਾ ਂਿਹੀਂ।

(ਇੱਥੇ ਤਸੁੀੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ ਹਲੌੀਡ,ੇ ਸੀਰਗਰਮੀਆ ਂਅਤ ੇਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਨਜੱਸੀਟਰ ਕਰਾ ਸੀਕਦ ੇਹ)ੋ

ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਬਰਨਮਘੰਮ ਨਸੀਟੀ ਕਾਊਂਨਸੀਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸੀਾਈਟ, www.birmingham.gov.uk/livingsupport ਉੱਤੇ 
ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹ,ੈ ਨਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹੁਾਡੀ ਲੋੜ ਅਿੁਸੀਾਰ ਹਰੋ ਸੰੀਸੀਥਾਵਾ ਂਤਕੱ ਵੀ ਪਹੁਚੰ ਪਰਦਾਿ 
ਕਰ ਸੀਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਸੁੀੀਂ 0121 303 9944 ‘ਤ ੇਫ਼ੋਿ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹ,ੋ ਨਜੱਥ ੇਸੀਾਡੀ ਕਸੀਟਮਰ 
ਸੀਰਨਵਸੀ ਟੀਮ ਤਹੁਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸੀਕਦੀ ਹ।ੈ

ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੀਥਾਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਦਦ ਨਮਲ ਸੀਕਦੀ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਂਅਗਵਾਈ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੋ ੇਤਾ ਂਇੱਥੇ ਮੱੁਖ ਸੰੀਪਰਕ ਹਾਨਿਰ ਹਿ:

Age UK Birmingham
(50+) ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਉਿ੍ਹਾ ਂਦ ੇਪਨਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਨਲਆ ਂਵਾਸੀਤ ੇਸੀਲਾਹ ਅਤ ੇਹਲੈਪਲਾਈਿ ਸੇੀਵਾਵਾ ਂ
0121 437 0479 | www.ageuk.org.uk/birmingham

Birmingham Mind
ਨਦਮਾਗੀ ਨਸੀਹਤ ਦੀਆ ਂਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਦਾ ਸੀਾਹਮਣਾ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਸੀਤ ੇਸੀਲਾਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਅਗਵਾਈ ਦੇਣਾ  
0121 262 3555 | www.birminghammind.org

Moneyhelper
ਤੁਹਾਡ ੇਪੈਸੇੀ ਧੇਲੇ ਦੇ ਮਸੀਨਲਆ ਂਨੂੰ ਸੁੀਧਾਰਿ ਲਈ ਸੀਲਾਹ ਅਤ ੇਸੀਹਾਇਤਾ 
0800 138 7777 | www.moneyhelper.org.uk

Stop Loan Sharks
ਗਰੈ ਕਾਨੂੰਿੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੈਸੇੀ ਉਧਾਰ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ 
ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਨਲਆ ਂਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹ ੈ0300 555 2222 | www.stoploansharks.co.uk

Turn2Us
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸੀਹਾਇਤਾ 0808 802 2000 |  
www.turn2us.org.uk | benefits-calculator-2.turn2us.org.uk

Birmingham and Solihull Women’s Aid
ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਝਗਨੜਆ ਂਦਾ ਨਸ਼ਕਾਰ ਹਈੋਆ ਂਔਰਤਾ ਂਅਤ ੇਬਨੱਚਆ ਂਦੀ ਸੀਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 
0800 800 0028 | www.bswaid.org

Shelter
ਨਰਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੀਲਾਹ 0808 800 4444 | england.shelter.org.uk

The Active Wellbeing Society
ਇਹ ਸੀਸੋੀਾਇਟੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਸੁੀਣਦੀ, ਦਸੂੀਨਰਆ ਂਿਾਲ ਸੀਪੰਰਕ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੀਰਗਰਮ ਰਨਹਣ ਅਤ ੇਚੰਗੀ 
ਨਿਦੰਗੀ ਨਜਉਣ ਵਾਸੀਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦੰਦੀ ਹੈ
0121 728 7030 |  www.theaws.co.uk/listen-connect

The Refugee and Migrant Centre
ਪਰਵਾਸੀ, ਘਰਾ ਂਦੀ ਤੰਗੀ ਅਤ ੇਗਰੀਬੀ, ਭਲਾਈ ਅਤ ੇਨਸੀਹਤ, ਿੌਕਰੀਆ ਂਅਤ ੇਨਵੱਨਦਆ, ਮੜੁ ਵਸੇੀਬਾ ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ 
ਦੇ ਮਸੀਨਲਆ ਂਬਾਰੇ ਸੀਲਾਹ
0121 374 0140 | www.rmcentre.org.uk

Spitfire Services
ਪੈਸੇੀ ਧੇਲੇ, ਬਨੈਿਨਫ਼ਟ, ਘਰ ਅਤ ੇਿੌਕਰੀਆ ਂਦੇ ਮਸੀਨਲਆ ਂਸੰੀਬਧੰੀ ਸੀਲਾਹ 
0121 747 5932 | www.spitfireservices.org.uk

http://www.ageuk.org.uk/birmingham
http://www.birminghammind.org 
http://www.moneyhelper.org.uk
http://www.turn2us.org.uk 
http://england.shelter.org.uk 
https://www.birmingham.gov.uk/livingsupport
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1VmIZ7IW0-jFLkDUkLoChMfKdjpwS3I3w&ll=52.50593114939773%2C-1.874169176468341&z=11
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1VmIZ7IW0-jFLkDUkLoChMfKdjpwS3I3w&ll=52.50593114939773%2C-1.874169176468341&z=11
http://www.birmingham.gov.uk/healthystart
https://www.birmingham.gov.uk/info/20014/schools_and_learning/687/free_school_meals



